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Abstract: In modern times, working adults will be called many times to educate themselves 

and update their knowledge and skills. Therefore, there is a great need for qualitative and 

holistic training. Internet and new technologies can contribute in order to meet these 

educational needs successfully. Nowadays, lots of distance learning programs are conducted 

in various forms. The evaluation of the training programs could lead to their qualitative 

upgrade and to improve also their effectiveness. In the present study, an evaluation of the 

educational program "Learning and Teaching Python Programming Language, In and Out of 

School" (PY4HS) is carried out. The implementing entity of the program is the University of 

Crete. The program is addressed primarily to IT teachers who teach at Primary or Secondary 

Education and is supported through Google's Computer Science for High School program. 

The study followed both the quantitative and qualitative approach. In the quantitative part of 

the study eighty trainees were participated (N = 80) and for the collection of the qualitative 

data five people were interviewed (three trainers and two trainees). The results of the study 

are capturing many positive views from the majority of the participants. The basic principles 

of the adult education were followed by designers and trainers, in order to meet program's 

objectives to a large extent. The only element that concerned many trainees was the extent of 

the program’s duration. 

Keywords: Python, Computer Programming, Evaluation, Distance Learning, Adult 

Education. 

Πεπίλητη: ηε ζύγρξνλε επνρή νη ελήιηθεο εξγαδόκελνη ζα θιεζνύλ πνιιέο θνξέο ζηελ 

θαξηέξα ηνπο λα επηκνξθσζνύλ θαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ηνπο. 

Δπνκέλσο ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη θαζνιηθή επηκόξθσζε. Σν δηαδίθηπν θαη 

νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θάιπςε απηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ 

κε επηηπρία. ηηο κέξεο καο δηελεξγνύληαη πάξα πνιιά εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα κε 

δηάθνξεο κνξθέο. Η αμηνιόγεζε ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη 
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πξνο ηελ πνηνηηθή ηνπο αλαβάζκηζε θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο. ηελ 

παξνύζα έξεπλα γίλεηαη κία απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Μαζαίλνληαο θαη 

Γηδάζθνληαο ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python, Μέζα θη Έμσ από ην ρνιείν» (PY4HS). 

Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ είλαη ην παλεπηζηήκην Κξήηεο. Απεπζύλεηαη 

πξσηίζησο ζε θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθνπλ ζηελ Πξσηνβάζκηα ή Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη ππνζηεξίδεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο CS4HS (Computer Science for High 

School) ηεο Google. ηελ έξεπλα αθνινπζήζεθε ηόζν ε πνζνηηθή όζν θαη ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε. ην πνζνηηθό θνκκάηη ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ νγδόληα εθπαηδεπόκελνη 

(Ν=80). Δλώ γηα ηε ζπγθέληξσζε πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ειήθζεζαλ πέληε ζπλνιηθά 

ζπλεληεύμεηο, από ηξεηο εθπαηδεπηέο θαη δύν επηκνξθνύκελνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο απνηππώλνπλ πνιύ ζεηηθέο απόςεηο από ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 

έξεπλα. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αθνινπζήζεθαλ από ηνπο ζρεδηαζηέο 

θαη εηζεγεηέο ησλ καζεκάησλ κε απνηέιεζκα λα θαιπθζνύλ νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

πνιύ κεγάιν βαζκό. Σν κνλαδηθό ζηνηρείν πνπ πξνβιεκάηηζε αξθεηνύο εθπαηδεπόκελνπο 

είλαη ην κέγεζνο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο επηκόξθσζεο. 

Λέξειρ κλειδιά: Python, Πξνγξακκαηηζκόο ππνινγηζηώλ, Αμηνιόγεζε, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, Δθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

1. Διζαγυγή 

ηε ζεκεξηλή επνρή ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ, έλαο εξγαδόκελνο ζα ρξεηαζηεί 

λα επηκνξθσζεί πνιιέο θνξέο ζηε δσή ηνπ, είηε γηα λα αιιάμεη επάγγεικα, είηε γηα λα 

αλαβαζκίζεη ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ. Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαιείηαη λα θαιύςεη απηέο ηηο 

αλάγθεο κε νξγαλσκέλεο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Βέβαηα ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ζηεγάδεη θάζε εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία πνπ απεπζύλεηαη ζε άηνκα πνπ ζεσξνύληαη ελήιηθα 

από ηελ θνηλσλία. Ο ζθνπόο ηεο είλαη ε αιιαγή ησλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ζηόρν όρη κόλν ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, αιιά θαη ηελ 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε (Κόθθνο, 2005). 

Η αμηνιόγεζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη ζαλ 

επηδίσμε ηε βειηίσζε, ηελ αλαζεώξεζε, ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη επέθηαζε 

επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ (Καξαιήο, 2005β). Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο 

κπνξνύλ λα αλαηξνθνδνηήζνπλ ην δηνηθεηηθό θαη ην εθπαηδεπηηθό έξγν ησλ θνξέσλ 

εθπαίδεπζεο. Απηνί πνπ είλαη άκεζα ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αμηνιόγεζε είλαη νη 

ρξεκαηνδόηεο ησλ πξνγξακκάησλ, νη ζρεδηαζηέο, νη επηκνξθσηέο, αιιά θαη νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπόκελνη (Υαξίζεο, 2006). 

ηελ παξνύζα εξγαζία αμηνινγήζεθε ην εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

«Μαζαίλνληαο θαη Γηδάζθνληαο Python, Μέζα θη Έμσ από ην ρνιείν» (PY4HS) σο πξνο ηηο 

αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζην ζρεδηαζκό, ηε δηνίθεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε. Σν 

παξαπάλσ πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθνπλ θπξίσο ζε 
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Γπκλάζηα, Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα (Δξγαζηήξην Γηαλεκεκέλσλ Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ & Δθαξκνγώλ Πνιπκέζσλ, 2016). 

Η Python είλαη κηα ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη ζρεηηθά λέα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. 

Θεσξείηαη ηδαληθή γιώζζα γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη γηα αξράξηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο, ράξε ζηελ απιόηεηα ηεο θαη ηνλ πην αλζξώπηλν ηξόπν έθθξαζεο πνπ 

πηνζεηεί (Αξάπνγινπ θ. ζπλ., 2015). Σα ηειεπηαία ρξόληα δηδάζθεηαη ζηα επαγγεικαηηθά 

ιύθεηα ηόζν ζαλ κάζεκα γεληθήο παηδείαο, όζν θαη ζαλ κάζεκα εηδηθόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ). Αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ε πιεηνςεθία 

ησλ θαζεγεηώλ πιεξνθνξηθήο δελ έρεη δηδαρζεί ηελ Python θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βαζηθώλ 

ζπνπδώλ ηεο θαη ην ππνπξγείν παηδείαο δελ έρεη δηεμάγεη θάπνην ζρεηηθό πξόγξακκα 

επηκόξθσζεο. Δπνκέλσο ην πξόγξακκα PY4HS έξρεηαη λα θαιύςεη κία ζεκαληηθή 

εθπαηδεπηηθή αλάγθε ησλ πιεξνθνξηθώλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Διιάδαο. Δίλαη ε πξώηε θνξά 

πνπ γίλεηαη εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε παξνύζα εξγαζία κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δηδαθηηθή ηεο πιεξνθνξηθήο 

πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ. 

Φηινδνμία ηνύηεο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη εάλ εθαξκόζηεθαλ νη αξρέο ζρεδηαζκνύ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζην πξόγξακκα PY4HS. Δάλ ην πξόγξακκα απηό ήηαλ 

απνηειεζκαηηθό σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ θαη επίζεο λα δηεξεπλεζνύλ νη 

ηερληθέο θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

είλαη ζε γεληθέο γξακκέο πνιύ ελζαξξπληηθά. Οη ζρεδηαζηέο θαη νη εθπαηδεπηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αθνινύζεζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηήκεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Απηό είρε πνιύ ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

2. Θευπηηικό πλαίζιο 

2.1. Σημεία ζύγκλιζηρ ηυν ζποςδαιόηεπυν θευπηηικών πποζεγγίζευν ζηην 

Δκπαίδεςζη Δνηλίκυν (ΔΚΔ) 

Ο Rogers (1998) ππνγξακκίδεη όηη ππάξρνπλ ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 

επηηπγράλεηαη ε κάζεζε, κε ηα νπνία ζπκθσλνύλ νη δηάθνξεο ζεσξίεο, έζησ θαη αλ θάπνηεο 

μεθηλνύλ από δηαθνξεηηθά ζεκεία. 

Έλα πξώην θνηλά απνδεθηό ζηνηρείν είλαη όηη ην παξαδνζηαθό κνληέιν κάζεζεο «κεηαθνξά 

γλώζεο» από ηελ απζεληία – εθπαηδεπηή ζηνπο δηδαζθόκελνπο είλαη αλαπνηειεζκαηηθό, 

ηδηαηηέξσο όηαλ κηιάκε γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ην κνληέιν απηό, νη εθπαηδεπόκελνη είλαη 

ιίγν ή πνιύ παζεηηθνί δέθηεο θαη θαινύληαη λα απνξξνθήζνπλ ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο 

πνπ ηνπο κεηαδίδνληαη. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν απμάλεη ηελ εμάξηεζε, εμαζζελίδεη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε θαη εθκεδελίδεη ηελ ηθαλόηεηα πνπ έρνπλ νη δηδαζθόκελνη λα επεμεξγάδνληαη 

ηα πξνβιήκαηα κόλνη ηνπο. ηνλ αληίπνδα απηνύ ηνπ κνληέινπ βξίζθεηαη εθείλν θαηά ην 

νπνίν νη εθπαηδεπόκελνη παίξλνπλ ελεξγό κέξνο ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο. Δπεμεξγάδνληαη 
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ην πιηθό πνπ ρξεηάδνληαη θαη πξνζπαζνύλ λα ην δηαζαθελίζνπλ κε βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο 

παιαηόηεξεο γλώζεηο ηνπο (Knowles, 1970· Freire, 1977· Kolb, 1984· Mezirow, 1991· Jarvis, 

2004). 

To δεύηεξν ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ ζεσξεηηθώλ επηζηεκνιόγσλ αθνξά ηηο δηάθνξεο 

καζεζηαθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Καζέλαο πξνηηκά λα 

καζαίλεη κε έλα μερσξηζηό ηξόπν, αλάινγα κε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ θαη ηα γλσξίζκαηα ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. ύκθσλα κε απηήλ ηελ ππόζεζε, νη δηδαζθόκελνη κπνξνύλ λα 

νκαδνπνηεζνύλ ζε ηέζζεξηο θύξηεο θαηεγνξίεο. Κάπνηνη επηζπκνύλ λα ιακβάλνπλ κέξνο 

ζπλερώο ζε λέεο εκπεηξίεο θαη λα δηδάζθνληαη κέζα από απηέο. Άιινη πξνηηκνύλ λα 

δηεξεπλνύλ όιεο ηηο παξακέηξνπο πξηλ βαδίζνπλ ζηε θάζε ηεο δξάζεο. Μία ηξίηε θαηεγνξία 

έρεη ηελ δηάζεζε λα αληιεί πνιύπιεπξα δηδάγκαηα από ηελ εκπεηξία, επηζπκεί λα θαηαλνεί ηα 

ζέκαηα ζθαηξηθά, ζηηο ζπλνιηθέο ηνπο πηπρέο. Σέινο, κηα ηέηαξηε θαηεγνξία επηιέγεη λα 

δνθηκάδεη ζηελ πξάμε θαηλνύξηεο ηδέεο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά 

ηνπο (Κόθθνο, 2005). 

Έλα ηξίην ζηνηρείν ζην νπνίν ζπκθσλνύλ νη ζεσξεηηθνί είλαη όηη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

νη εκπεηξίεο απνηεινύλ ηε βάζε θάζε καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Γειαδή κάζεζε ζεκαίλεη λα 

επαλεμεηάδεη ην άηνκν ηηο εκπεηξίεο ηνπ, λα ζπλζέηεη λνήκαηα θαη λα δηδάζθεηαη από απηέο. 

Δπνκέλσο ε ελέξγεηα θαη ε εθαξκνγή, απνηεινύλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Δίλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη όρη απιά έλα 

επαθόινπζν ηεο κάζεζεο ή έλα ζπκπιήξσκα ζην ηέινο ηεο (Knowles, 1970· Freire, 1977· 

Kolb, 1984· Mezirow, 1991· Jarvis, 2004). 

2.2. Σσεδιαζμόρ Ππογπαμμάηυν ΔΚΔ 

Η δηεξεύλεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ παίδεη ζεκαίλνληα ξόιν ζηελ επηηπρία ελόο 

επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο (Σζηκπνπθιή & Φίιιηπο, 2010). Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

όηαλ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ελειίθσλ, ηόηε πξνθαιεί ηελ ελεξγεηηθή 

εκπινθή ηνπο ζε απηό. Δπηηπγράλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα ζην κέγηζην βαζκό θαη 

πεξηνξίδνληαη νη απνπζίεο θαη θαηλόκελα εγθαηάιεηςεο ησλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, 

απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ, γηαηί 

απηνί ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ επηκνξθνύκελσλ (Rogers, 

1998). 

Σν επηζηεκνληθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ηνπ θνξέα, ν ζπληνληζηήο θαη ν επηζηεκνληθόο 

ππεύζπλνο παίξλνπλ κέξνο ηόζν ζηελ πινπνίεζε, όζν θαη ζηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζρεδηαζκό 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Ο ξόινο ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνύ είλαη θαηαιπηηθόο 

γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ θαη ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ηνπ 

θνξέα. Η ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθσηώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θνξέα 

είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηνλ ζσζηό ζρεδηαζκό θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ησλ 

πξνγξακκάησλ. ύκθσλα κε ηνλ Καξαιή (2005α), πνιύ ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

νκαιή θαη επηηπρή ιεηηνπξγία ελόο θνξέα είλαη νη παξαθάησ: 
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1. Αιιεινθαηαλόεζε θαη αιιεινζεβαζκόο κεηαμύ όισλ ησλ παξαγόλησλ. 

2. Γεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη όρη αληαγσληζκνύ. 

3. Έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

4. Πξνώζεζε ελεξγεηηθώλ θαη ζπλεξγαηηθώλ δηδαθηηθώλ ηερληθώλ. 

Ο εθπαηδεπηήο ζεσξείηαη σο ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο επηηπρίαο ελόο πξνγξάκκαηνο 

(Σζηκπνπθιή & Φίιιηπο, 2010). Η εκπεηξία ηνπ επηκνξθσηή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ απνηειεί ίζσο ην βαζηθόηεξν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ από ηνλ θνξέα. Δπίζεο 

ζεκαληηθή ινγίδεηαη θαη ε εκπεηξία ηνπ όζνλ αθνξά ηνλ πιεζπζκό – ζηόρν πνπ ζέινπκε λα 

εθπαηδεπηεί, θαζώο θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα. Οη ζύγρξνλεο ζπλζήθεο 

απαηηνύλ νη επηκνξθσηέο ελειίθσλ λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

γεληθνύο ζθνπνύο ησλ πξνγξακκάησλ θαη λα κελ παξακέλνπλ κόλν ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ 

δηδαθηηθνύ ηνπο αληηθεηκέλνπ. Οη εθπαηδεπηέο ελόο πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη λα ζπδεηνύλ γηα ζέκαηα όπσο ην πεξηερόκελν ηεο επηκόξθσζεο, ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνύλ θαη γεληθόηεξα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Καξαιήο & Παπαγεσξγίνπ, 2012). 

Η ρξήζε ελεξγεηηθώλ ηερληθώλ δηδαζθαιίαο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ επνπηηθώλ 

κέζσλ από ηνπο εθπαηδεπηέο, παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. ε 

αληηθείκελα όπσο ε πιεξνθνξηθή θαη νη λέεο ηερλνινγίεο ν εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο θαη ηα 

ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ πνηόηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ. ηελ εμΑΔ θαζνξηζηηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα κέζα 

από ηελ νπνία επηθνηλσλνύλ θαη ζπλεξγάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ επηκόξθσζε. 

ύκθσλα κε ηνπο Καξαιή θαη Παπαγεσξγίνπ (2012), ε πξαθηηθή εμάζθεζε θαη ν 

θαηάιιεινο εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ νκαιή κεηάβαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

3. Αξιολόγηζη Δκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηυν 

Η εμσηεξηθή αμηνιόγεζε δηεμάγεηαη από πξόζσπα πνπ ηνπνζεηνύληαη εθηόο ηνπ θνξέα 

ρξεκαηνδόηεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αληηζέησο, ε εζσηεξηθή αμηνιόγεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ νξγαληζκνύ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Μπνξεί λα 

είλαη: 

● ζπιινγηθή εζσηεξηθή αμηνιόγεζε 

● ηεξαξρηθή εζσηεξηθή αμηνιόγεζε (απηναμηνιόγεζε) (Υαξίζεο, 2006). 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηεξεπλνύκε ε αμηνιόγεζε είλαη εμσηεξηθή, γηαηί πξαγκαηνπνηήζεθε 

από πξόζσπν πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην πνιπηερλείν Κξήηεο πνπ ζεσξείηαη ν θνξέαο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Η δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνξείαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηεο θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο ζηόρσλ ηνπ. Η ζεκαληηθόηεηα ηεο 
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βξίζθεηαη ζηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηέο, ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη 

ζε όινπο ηνπο παξάγνληεο κηαο επηκόξθσζεο (Υαξίζεο, 2006). Γειαδή ε δηακνξθσηηθή 

αμηνιόγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

αιιάμεη θαη λα βειηησζεί έλα πξόγξακκα θαηά ηελ εμέιημε ηνπ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε 

απνινγηζηηθή αμηνιόγεζε γίλεηαη ζην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ζηόρν λα 

εμαθξηβσζνύλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο επηκόξθσζεο. Γελ δηελεξγείηαη γηα λα 

πξνζαλαηνιίζεη ηελ πνξεία ησλ καζεκάησλ, αιιά γηα λα δηαπηζηώζεη ζε πνην βαζκό έρνπλ 

επηηεπρζεί νη αξρηθνί ζηόρνη θαη ηειηθά πόζν απνηειεζκαηηθέο ήηαλ νη δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε πνπ επηηεύρζεθε (Υαξίζεο, 2006). 

Δπεηδή ην εμεηαδόκελν πξόγξακκα «Μαζαίλνληαο θαη Γηδάζθνληαο Python, Μέζα θη Έμσ 

από ην ρνιείν» (PY4HS) έρεη πεξαησζεί, επηιέρζεθε ε απνινγηζηηθή αμηνιόγεζε. ηόρνο 

καο είλαη λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Να 

ππνδείμνπκε αιιαγέο θαη αλαβαζκίζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ, θαζώο θαη ηελ επαλάιεςε ή 

όρη ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Μέζα από ηελ απνηίκεζε επηδηώθνπκε λα ειέγμνπκε 

θαηά πόζν θαηαθηήζεθαλ νη αξρηθνί ζθνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γειαδή ζα δηελεξγήζνπκε 

κία έξεπλα αμηνιόγεζεο κε βάζε ηνπο ζηόρνπο. Θέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ηελ ηδηνζπζηαζία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άιια παξόκνηα πξνγξάκκαηα. Έρνπκε ζθνπό λα παξνπζηάζνπκε 

αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο πξνο ηνλ θνξέα, ώζηε απηόο λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επέθηαζε ή επαλάιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Καξαιήο, 2005β). 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PY4HS επηιέγνπκε ην κνληέιν CIPP. Σν κνληέιν 

απηό ηαηξηάδεη κε ηελ απνινγηζηηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιόγεζε. Θα αμηνινγεζνύλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηκόξθσζεο θαη ζα δώζνπκε βάξνο ζηελ απνηίκεζε ηνπ πιαηζίνπ. Η 

εθηίκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά ηελ εύξεζε ησλ αδπλακηώλ θαη ησλ δπλαηώλ ζεκείσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξεί λα εληνπηζηνύλ θαη λα πξνηαζνύλ βειηησηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ. Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πιεξνθνξηθήο θαη ην επξύηεξν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηελεξγείηαη ην επηκνξθσηηθό 

πξόγξακκα (Καξαιήο, 2005β). Δπηπξνζζέησο, ζέινπκε λα επηζεκαλζνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηώπηζε ε εθπαηδεπηηθή νκάδα θαη νη ζπληειεζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Η αμηνιόγεζε ησλ απνξξνηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο θαη 

κειεηά ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ην ηέινο ηεο επηκόξθσζεο. 

πγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα κε ηα αληίζηνηρα άιισλ παξόκνησλ πξνγξακκάησλ. Η 

αμηνιόγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε, ηελ επέθηαζε 

θαη ηε ζπλέρηζε ή κε ελόο επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία κίαο 

απνηίκεζεο αμηνπνηνύληαη ζηνλ ζρεδηαζκό λέσλ νκνεηδώλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα γίλνπλ ζην 

κέιινλ (Καξαιήο, 2005β). 

Σα επαθόινπζα κηαο έξεπλαο αμηνιόγεζεο αλαηξνθνδνηνύλ ηόζν ην δηνηθεηηθό έξγν ησλ 

παξαγόλησλ ελόο πξνγξάκκαηνο, όζν θαη ην δηδαθηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηώλ. Η αμηνιόγεζε 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αδηάιεπηε αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. «Δίλαη 

νπζηαζηηθό λα αλαπηπρζνύλ αμηόπηζηεο, ζπλεπείο θαη ακεξόιεπηεο κεηξήζεηο γηα λα νξίδεηαη ε 
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πξνζηηζέκελε αμία από ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα.» (Υαξίζεο, 2006). 

4. Το ππόγπαμμα PY4HS 

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνύ 

θνλζηξνπθηηβηζκνύ. ην 1
ν
 ζηάδην ηεο επηκόξθσζεο, νη ζπκκεηέρνληεο εμεξεύλεζαλ ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη αλέπηπμαλ ηηο δεμηόηεηεο ηνπο ζηελ γιώζζα Python. Γελ έγηλαλ 

δηαιέμεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό. Αλαηέζεθαλ νκαδηθέο εξγαζίεο ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο ώζηε λα θαιιηεξγεζεί πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο. Οη 

εθπαηδεπηέο ιεηηνύξγεζαλ ζαλ νκόηηκνη ζύκβνπινη (peer advisors) δίλνληαο νδεγίεο θαη 

θαηεπζύλζεηο (Moumoutzis et al., 2017). 

ηε δεύηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα εθαξκόζνπλ ζηελ 

πξάμε ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ απέθηεζαλ κε ηε δεκηνπξγία ιεζρώλ πξνγξακκαηηζκνύ 

γηα ηελ Python. ε απηό ην πιαίζην δεκηνύξγεζαλ δηθό ηνπο εθπαηδεπηηθό πιηθό ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Καηαζθεύαζαλ δηθά ηνπο δηδαθηηθά ζελάξηα θαη 

θύιια εξγαζίαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε ζηηο ζπλαληήζεηο – 

καζήκαηα ησλ code clubs. Οη νκάδεο ζπλεξγαζίαο δεκηνπξγήζεθαλ κε θξηηήξην ηε 

γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έηζη απηνί πνπ έκελαλ ζε θνληηλέο πεξηνρέο ή 

ζηελ ίδηα πόιε ή ζε γεηηνληθέο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, είραλ ηε 

δπλαηόηεηα λα ζπλαληεζνύλ δηα δώζεο θαη λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο. Όπνπ απηό δελ 

ήηαλ δπλαηό λα γίλεη ιόγσ κεγάισλ απνζηάζεσλ, δεκηνπξγήζεθαλ ςεθηαθέο νκάδεο ζηελ 

πιαηθόξκα Coursevo. 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο επηκόξθσζεο νη νκάδεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ θιήζεθαλ 

λα αμηνινγήζνπλ ε κία ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ δεκηνύξγεζε ε άιιε νκάδα. Δίρακε 

δειαδή κία αμηνιόγεζε από νκόηηκνπο (peer-evaluation). Δπηπιένλ ε θάζε νκάδα έθαλε κία 

απηναμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη ησλ εκπεηξηώλ ηεο από ηελ πινπνίεζε ηεο ιέζρεο 

πξνγξακκαηηζκνύ (Moumoutzis et al., 2017). 

Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη ζηηο pythonies 

(http://pythonies.mysch.gr )  θαη πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε απηνηειώλ 

πξνγξακκαηηζηηθώλ παξαδεηγκάησλ. Οη δηδαζθόκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελόο κεγαιύηεξνπ πξνγξάκκαηνο κειεηώληαο ην 

αληίζηνηρν θεθάιαην ή θαη λα ην αλαπηύμνπλ νη ίδηνη αθνινπζώληαο ηα βήκαηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ θύιινπ εξγαζίαο. Κάζε θεθάιαην ζπλνδεύεηαη από έλα πιήζνο επεθηάζεσλ θαη 

ζπλαθώλ αζθήζεσλ, καδί κε ελδεηθηηθέο ιύζεηο. 

Απηή ε πξνζέγγηζε αξκόδεη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο πνπ επηζπκνύκε νη δηδαζθόκελνη λα 

εξγάδνληαη απηόλνκα εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, λα έρνπλ πεξηζώξηα δηεξεύλεζεο 

θαη λα νδεγεζνύλ ζηελ αλάπηπμε δηθώλ ηνπο πξνγξακκαηηζηηθώλ projects (καζήκαηα 

επηινγήο, εμσζρνιηθά code clubs). Η πξνζέγγηζε επίζεο ελδείθλπηαη ζε πεξηζηάζεηο πνπ 
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επηζπκνύκε νη δηδαζθόκελνη λα απνθηήζνπλ κηα γξήγνξε θαη ζρεηηθά επξεία επαθή κε ην 

αληηθείκελν (όπσο ζηελ «Ώξα ηνπ Κώδηθα» ή ζε κηα «Δβδνκάδα Πιεξνθνξηθήο»), κε έλαλ 

ηξόπν πνπ ζα δεκηνπξγήζεη θίλεηξν ζε νξηζκέλνπο από απηνύο λα ζπλερίζνπλ ηελ 

ελαζρόιεζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό (Moumoutzis et al., 2017). 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνηείλεηαη εκθαηηθά ε δηεμαγσγή εξυζσολικών code clubs. 

Η εκπεηξία δείρλεη όηη ζε απηό ην πιαίζην, όπνπ ε ζπκκεηνρή είλαη πξνζσπηθή επηινγή θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη απαιιαγκέλνη από ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

βαζκνινγία, δηδαθηέα ύιε), δεκηνπξγνύληαη εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο γηα κάζεζε, ζπλεξγαζία 

θαη πεηξακαηηζκό, ηόζν γηα ηνπο καζεηέο, όζν θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο (Smith, Sutcliffe, & 

Sandvik, 2014). 

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλήθαλ ζε ηοπικέρ ομάδερ ζπλεξγάζηεθαλ ώζηε λα δηνξγαλώζνπλ 

από θνηλνύ code clubs γηα ηνπο καζεηέο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλήθαλ 

ζε αμιγώρ ηλεκηπονικέρ ομάδερ κπόξεζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κεκνλσκέλα θαη λα 

δηνξγαλώζνπλ ιέζρε πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, αιιά κπόξεζαλ 

επίζεο λα ζπλεξγαζηνύλ κε ζπλαδέιθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο (αθόκα θη αλ δελ ζπκκεηείραλ 

ζην πξόγξακκα) γηα λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ ή γηα λα δηνξγαλώζνπλ code clubs πνπ 

απεπζύλνληαη ζε καζεηέο ηεο πεξηνρήο. Η ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρεη 

πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ίδηνπο θαη είλαη ζπρλά θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηε 

δηεμαγσγή ελόο επηηπρεκέλνπ code club (Smith, Sutcliffe, & Sandvik, 2014). 

5. Σκοπόρ & Δπεςνηηικά Δπυηήμαηα 

θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζνύλ θαη λα θαηαγξαθνύλ νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πιεξνθνξηθήο πνπ παξαθνινύζεζαλ ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα «Μαζαίλνληαο θαη 

Γηδάζθνληαο Python, Μέζα θη Έμσ από ην ρνιείν» θαη ησλ εθπαηδεπηώλ ηνπο. 

Δπηκέξνπο Σηόρνη 

1. Να δηεξεπλεζεί εάλ εθαξκόζηεθαλ νη αξρέο ζρεδηαζκνύ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

2. Να δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ. 

3. Να δηεξεπλεζεί ε εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ θαη κεζόδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Σα  επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνο δηεξεύλεζε είλαη: 

Ωο πξνο ηνλ πξώην ζηόρν: 

● Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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● Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραλ ζε 

δηαδηθαζίεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο. 

● Δάλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Ωο πξνο ηνλ δεύηεξν ζηόρν: 

● Δάλ επηηεύρζεθαλ νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν γλώζεσλ. 

● Δάλ επηηεύρζεθαλ νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν. 

● Δάλ επηηεύρζεθαλ νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κεηαγλσζηηθό επίπεδν. 

● Δάλ ην πξόγξακκα ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Ωο πξνο ηνλ ηξίην ζηόρν: 

● Δάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο θαη κέζνδνη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

● Δάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο θαη κέζνδνη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο. 

Δάλ νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σν πξόγξακκα PY4HS είλαη λέν, πξνσζεί θαηλνηόκεο δξάζεηο όπσο ε ρξήζε ησλ απηνηειώλ 

παξαδεηγκάησλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ε δεκηνπξγία «Λέζρεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ Η/Τ» (code club) από ηνπο επηκνξθνύκελνπο. Η αμία ηεο έξεπλαο 

βξίζθεηαη ζην γεγνλόο όηη δελ έρεη γίλεη έσο ηώξα εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηνπ ελ ιόγσ 

πξνγξάκκαηνο. 

6. Μεθοδολογία ηηρ Έπεςναρ 

ηελ παξνύζα έξεπλα επηιέρζεθε ε κηθηή πξνζέγγηζε. Απηή ζπλδπάδεη ηελ πνηνηηθή κε ηελ 

πνζνηηθή δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, κε ζηόρν ηελ πνιύπιεπξε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη 

επηηπγράλεηαη ε ηξηγσλνπνίεζε, κία ηερληθή πνπ νδεγεί ζηελ πιεξέζηεξε θαη αζθαιέζηεξε 

θαηαλόεζε ελόο θαηλνκέλνπ.  Η ηξηγσλνπνίεζε είλαη κία ζηξαηεγηθή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ κηαο έξεπλαο (Creswell, 2016). Γηα ην ζθνπό 

απηό θαηαζθεπάζηεθε έλα εξσηεκαηνιόγην γηα ηελ ζπιινγή πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλώ γηα ηελ ζπγθέληξσζε πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

δεκηνπξγήζεθαλ δύν ζύλνια εξσηήζεσλ ζπλέληεπμεο, έλα πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο θαη έλα 

πξνο ηνπο επηκνξθνύκελνπο. Η εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηειεί ην θαηάιιειν εξγαιείν 

γηα ηελ θαηαγξαθή θαη δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ζε κεγαιύηεξν βάζνο θαη κε πην νιηζηηθό 

ηξόπν (Cohen & Manion, 1994). 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε έλα ειεθηξνληθό 

εξσηεκαηνιόγην κε ην πξόγξακκα Google Forms. Καηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ ππεύζπλν 

ηνπ θνξέα ηνπ πξνγξάκκαηνο PY4HS, πνπ είλαη ην «Δξγαζηήξην Γηαλεκεκέλσλ 
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Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγώλ Πνιπκέζσλ» ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, 

πξνσζήζεθε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε ηελ ππεξζύλδεζε (link) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο πεξίπνπ εθαηό (100) θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο πνπ νινθιήξσζαλ κε 

επηηπρία ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αξρηθόο ζηόρνο ήηαλ λα απαληήζνπλ όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο, δειαδή έγηλε πξνζπάζεηα γηα επηζθόπεζε νιόθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ 

πιαηζίνπ δεηγκαηνιεςίαο (Robson, 2010). Όκσο ηειηθά απάληεζαλ νη νγδόληα (Ν=80). 

Γηα ηε ιήςε ησλ ζπλεληεύμεσλ αθνινπζήζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο ζθόπηκεο δεηγκαηνιεςίαο. 

Γειαδή επηιέρζεθαλ εθ πξνζέζεσο όινη νη εθπαηδεπηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο PY4HS θαη δύν 

(2) εθπαηδεπόκελνη πνπ αλήθαλ γεσγξαθηθά ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο εξγαζίαο, κε ζθνπό λα 

θαηαλνεζεί θαιύηεξα ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο (Creswell, 2016). Γηα ηελ 

επηινγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

δεηγκαηνιεςία κέγηζηεο δηαθύκαλζεο, γηαηί επηιέρζεθε ην δείγκα κε βάζε έλα δηαθνξεηηθό 

ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ δύν αηόκσλ, δειαδή ηε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή πξνέιεπζε. 

Γηα ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε, ν πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο είλαη νη θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο είλαη νη 

εθαηό (100) εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο πνπ παξαθνινύζεζαλ κε επηηπρία ην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα «Μαζαίλνληαο θαη Γηδάζθνληαο Python, Μέζα θη Έμσ από ην ρνιείν». ε 

απηνύο απεζηάιε ε ππεξζύλδεζε ηνπ ςεθηαθνύ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ. Σν δείγκα είλαη ηειηθά ν αξηζκόο ησλ θαζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην (Ν=80). 

Γηα ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε επηιέρζεθαλ ζθόπηκα νη ηξεηο επηκνξθσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη δύν εθπαηδεπόκελνη γηα λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα ησλ ζπλεληεύμεσλ. Δπηιέρζεθε ε 

ζπλέληεπμε κέζσ Γηαδηθηύνπ θαη πξνγξακκάησλ ηειεδηάζθεςεο, ιόγσ ηεο κεγάιεο 

γεσγξαθηθήο απόζηαζεο θαη δηαζπνξάο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα. 

7. Αποηελέζμαηα 

ρεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηώλ ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν έλαο από 

ηνπο επηκνξθσηέο ζπκκεηείρε δεπηεξεπόλησο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ήηαλ θπξίσο ππεύζπλνο γηα ηελ ςεθηαθή πιαηθόξκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Οη άιινη δύν επηκνξθσηέο ζπκκεηείραλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Αληίζεηα, νη εθπαηδεπόκελνη δελ πήξαλ κε θαλέλα ηξόπν κέξνο ζηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηεο επηκόξθσζεο. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο έιαβαλ ππόςε 

ηνπο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ρσξίο όινη ηνπο λα έρνπλ πιήξε 

ζπλείδεζε όηη ην έρνπλ θάλεη. Σν πξόγξακκα ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηελ βησκαηηθή εκπεηξία, 

ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε κε ηηο ιέζρεο πξνγξακκαηηζκνύ, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δπίζεο δελ ήηαλ απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν, 

αιιά ππήξρε ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ. 
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(. ΔΠ2): «Ναη, καδί κε ηνλ ΔΠ3 ήκαζηε νη βαζηθνί ζρεδηαζηέο θαη νξγαλσηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. […] Γεληθά θαη ην πιηθό θαη ν ηξόπνο παξνπζίαζεο ηνπ, είρακε ζην κπαιό καο 

όηη ζα απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο. Όηη πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θπξίσο ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ από 

έλα ηέηνην πξόγξακκα. Καη γη’ απηό αθξηβώο ήηαλ αξθεηά ειεύζεξν.» 

(. ΔΠ3): «Πξέπεη λα ζνπ πσ όηη δελ ιάβακε ππόςε ηόζν πνιύ ζην ζρεδηαζκό ζεσξεηηθέο 

αξρέο. […] Τα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ λα έρνπλ πνιύ ηζρπξή δόζε βησκαηηθόηεηαο, 

δειαδή λα κελ αθνύλε απιά απηνί πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, αιιά λα θάλνπλ νη ίδηνη πξάγκαηα. Καη 

πνιύ ηζρπξή δόζε αιιειεπίδξαζεο κε ζπλαδέιθνπο.» 

ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ νη επηκνξθνύκελνη ζπκκεηείραλ ζε αμηνιόγεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ή κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

απάληεζε θαηαθαηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 66,3% ηνπ δείγκαηνο δήισζε όηη ζπκκεηείρε ζε 

δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ. Δλώ ην 

εληππσζηαθό 92,5% ησλ θαζεγεηώλ πιεξνθνξηθήο ηζρπξίζζεθε όηη έιαβε κέξνο ζηελ ηειηθή 

αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PY4HS. 

Πίνακαρ 1: Σςμμεηοσή ηυν εκπαιδεςομένυν ζε αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ PY4HS 

Γιαμοπθυηική αξιολόγηζη  Τελική αξιολόγηζη 

 πρλόηεηα 

Έγκςπο 

ποζοζηό πρλόηεηα 

Έγκςπο 

ποζοζηό 

Ναη 53 66,3 74 92,5 

Όρη 27 33,8 6 7,5 

ύλνιν 80 100,0 80 100,0 

Όινη νη επηκνξθσηέο πηζηεύνπλ όηη κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη πιένλ εμνηθεησκέλνη κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Python θαη 

κπνξνύλ λα επηιύνπλ πξνγξακκαηηζηηθά πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο. Σελ άπνςε ηνπο απηή 

ηελ ζηεξίδνπλ ζηηο εξγαζίεο πνπ παξέδσζαλ νη επηκνξθνύκελνη θαη ζηελ ηειηθή αμηνιόγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(. ΔΠ1): «Τν θνκκάηη απηό λαη, λνκίδσ όηη όινη όζνη νινθιήξσζαλ κε επηηπρία  ην πξόγξακκα 

έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηελ Python θαη ζηα καζήκαηα ηνπο κε πνιύ 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν.» 

Σελ ίδηα άπνςε έρεη θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαζεγεηώλ 

πιεξνθνξηθήο πνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ επηκόξθσζε. 
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Γπάθημα 1: Βαθμόρ εξοικείυζηρ με ηην Python 

Οη εθπαηδεπόκελνη ξσηήζεθαλ ζε πνην βαζκό ζεσξνύλ όηη ην πξόγξακκα ελίζρπζε ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο Python θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ γεληθόηεξα. Οη 

απαληήζεηο ηνπο ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ έρεη ζεηηθό πξόζεκν. 

Γπάθημα 2: Δνίζσςζη ηηρ αςηοπεποίθηζηρ ηυν εκπαιδεςηικών πληποθοπικήρ ζηη διδαζκαλία ηηρ Python 

και ηος ππογπαμμαηιζμού Η/Υ 

Γηα ηελ αθξίβεηα, ην 63,8% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα εθδήισζε ηελ άπνςε όηη ε 

απηνπεπνίζεζε ηνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ απμήζεθε πνιύ ή πάξα πνιύ. 

Αξθεηή αύμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο δηαπίζησζε ην 30% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ. 
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Πνιύ ιίγνη ήηαλ νη επηκνξθνύκελνη πνπ δήισζαλ όηη δελ κεηαβιήζεθε θαζόινπ ή απμήζεθε 

ιίγν ε απηνπεπνίζεζε ηνπο, κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 

Όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ από ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηκόξθσζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη 

απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ είλαη ζρεδόλ κνηξαζκέλεο ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. Σν 37,5% ησλ 

ζπκκεηερόλησλ δήισζε όηη αμηνπνηεί ηηο λέεο γλώζεηο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ ζε πνιύ θαη 

πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό. Από 

ηελ άιιε πιεπξά έλα ζπλνιηθό 

πνζνζηό 27,6% εμέθξαζε ηελ 

άπνςε όηη θαζόινπ ή ζε κηθξό 

βαζκό ρξεζηκνπνηεί ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηα 

εθόδηα πνπ απέθηεζε από ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο 

επηκόξθσζεο. Πάλησο έλα 

ζεκαληηθό πνζνζηό (35%) ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξεί όηη 

αμηνπνηεί αξθεηά ηηο 

λεναπνθηεζέληεο γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο. 

Γπάθημα 3: Αξιοποίηζη γνώζευν & δεξιοηήηυν  

ηα εξσηήκαηα γηα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ 

απηνηειώλ παξαδεηγκάησλ θαη ζηα code clubs νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο εθθξάζηεθαλ 

κε πνιύ ζεηηθό ηξόπν όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακαρ 2: Αλλαγή ζηάζηρ απένανηι ζηη σπήζη ηυν αςηοηελών παπαδειγμάηυν και ηυν code clubs ζηη 

διδαζκαλία ηος ππογπαμμαηιζμού Η/Υ 

Αλλαγή ζηάζηρ αςηοηελή παπαδείγμαηα Αλλαγή ζηάζηρ code clubs 

 πρλόηεηα Έγκςπο ποζοζηό πρλόηεηα Έγκςπο ποζοζηό 

Καζόινπ 3 3,8 4 5,0 

Λίγν 9 11,3 5 6,3 

Αξθεηά 26 32,5 15 18,8 

Πνιύ 23 28,8 28 35,0 

Πάξα πνιύ 19 23,8 28 35,0 

ύλνιν 80 100,0 80 100,0 
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Οη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο επηκνξθσηέο θαηά ηελ άπνςε ηόζν 

ησλ ηδίσλ, όζν θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη νη παξαθάησ: 

● Μάζεζε βαζηζκέλε ζε εξγαζίεο – projects (project based learning) 

● Γηάιεμε – εηζήγεζε  

● πδήηεζε – Γηάινγνο  

● Οκάδεο εξγαζίαο 

● Πξαθηηθή άζθεζε 

Γπάθημα 4: Βαθμόρ σπήζηρ ηεσνικών διδαζκαλίαρ 

Οη εθπαηδεπηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ρξεζηκνπνίεζαλ πνιύ ιίγν ηελ εηζήγεζε θαη ηε δηάιεμε 

ζηηο ηειεδηαζθέςεηο, γηα λα παξνπζηάζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ λέεο έλλνηεο. Γειώλνπλ ζε 

γεληθέο γξακκέο όηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηερληθέο πνπ ζπλάδνπλ  κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 

ελεξγνπνηνύλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη πξνσζνύλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αιιεινϋπνζηήξημε κεηαμύ ηεο νκάδαο. Σν πξόγξακκα βαζίζηεθε πεξηζζόηεξν ζηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ζε πνιύ πεξηνξηζκέλν βαζκό ζηε δαζθαινθεληξηθή. 

(. ΔΠ3): «Θειήζακε αληί λα κηιάκε εκείο, λα κηιά ν θόζκνο, λα δείρλεη ηε δνπιεηά ηνπ, λα 

γίλνληαη ζπδεηήζεηο πάλσ ζε απηό θαη λα παίξλεη αλαηξνθνδόηεζε από άιινπο ζπλαδέιθνπο.» 
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Δπίζεο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (75%) ησλ επηκνξθνύκελσλ πηζηεύεη όηη ζε πνιύ ή πάξα 

πνιύ κεγάιν βαζκό, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηκόξθσζεο αληαπνθξίζεθε ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ησλ δηδαζθνκέλσλ. Οη 

επηκνξθσηέο ηζρπξίδνληαη όηη αμηνπνηήζαλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηώκαηα ησλ επηκνξθνύκελσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηό ην πέηπραλ θπξίσο κε ηηο παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηώλ 

νξηζκέλσλ νκάδσλ από ηηο ίδηεο ζε θάζε ηειεδηάζθεςε θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζνύζε 

κε θαηάζεζε απόςεσλ θαη εκπεηξηώλ από όπνηνλ δεηνύζε ην ιόγν λα κηιήζεη. Δηδηθά κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ησλ code clubs δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζρεδόλ ζε όιεο ηηο 

νκάδεο λα κηιήζνπλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

8. Σςμπεπάζμαηα  

ε γεληθέο γξακκέο κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ζην ζρεδηαζκό ηνπ εμεηαδόκελνπ 

πξνγξάκκαηνο εθαξκόζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. πγθεθξηκέλα, 

ηόζν νη επηκνξθσηέο, όζν θαη νη εθπαηδεπόκελνη εθθξάζηεθαλ πνιύ ζεηηθά γηα ηελ 

ελεκέξσζε πνπ ππήξρε γηα ην πξόγξακκα, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ. Γηα ηε ζαθή δηαηύπσζε θαη 

αλαθνίλσζε ησλ ζηόρσλ ηνπ. Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ. Γηα ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ επηκνξθνύκελσλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηνπο επηκνξθσηέο. 

Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (2007) γηα ηελ επηκόξθσζε Α’ επηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ θαη ηνπ 

Μηραιόπνπινπ (2016). Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί πιεξνθνξηθήο ζπκκεηείραλ εζεινληηθά 

ζην εμ απνζηάζεσο πξόγξακκα θαη ραξαθηήξηζαλ κε πνιύ ζεηηθό ηξόπν ηόζν ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό όζν θαη ηε ςεθηαθή πιαηθόξκα Coursevo, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ην εξώηεκα αλ έγηλε δηεξεύλεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ πξηλ μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα 

ή θαηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δε δίλνπλ μεθάζαξε 

απάληεζε. Απηό πνπ θαίλεηαη λα δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ πξώηε 

ηειεζπλάληεζε ήηαλ λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

πξόγξακκα. Οη επηκνξθσηέο ππνζηήξημαλ όηη πήξαλ αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο θαη ηελ έιαβαλ ππόςε ηνπο ζηα επόκελα καζήκαηα. 

ρεηηθά κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξίπνπ νη κηζνί εθπαηδεπόκελνη πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην θαίλεηαη λα είλαη επραξηζηεκέλνη. Παξ’ όια απηά ζηε 

ζπλέληεπμε ηνπο νη δύν επηκνξθνύκελνη εθθξάδνπλ ην παξάπνλν όηη ε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο PY4HS ήηαλ πνιύ κεγάιε θαη ζα πξνηηκνύζαλ απηή λα ήηαλ κηθξόηεξε. Απηό 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο έξεπλεο ησλ Γεσξγίνπ (2015), Μαξίηζα (2017) πνπ έγηλαλ ζε 

ΚΓΒΜ θαη ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (2007). ηηο παξαπάλσ κειέηεο νη εθπαηδεπόκελνη 

δήηεζαλ λα απμεζεί ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 

Από ηηο ζπλεληεύμεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ επηκνξθσηώλ πξνθύπηεη όηη νη 

εθπαηδεπόκελνη δελ ζπκκεηείραλ κε θάπνηνλ ηξόπν ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν 

ίδην παξαηήξεζε θαη ν Μηραιόπνπινο (2016) ζηελ έξεπλα ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επηκόξθσζε 
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εθπαηδεπηηθώλ. Αληίζεηα ην κεγαιύηεξν βάξνο ζην ζρεδηαζκό είραλ νη δύν από ηνπο ηξεηο 

επηκνξθσηέο. Οη ηειεπηαίνη έιαβαλ ππόςε ηνπο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο επηκόξθσζεο. Ο ζρεδηαζκόο βαζίζηεθε ζηηο εκπεηξίεο, ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή, ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ επηκνξθνύκελσλ. Δπηπιένλ 

δελ ήηαλ απζηεξά πξνθαζνξηζκέλνο, αιιά ππήξρε ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Σα απνηειέζκαηα 

απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηά ηεο έξεπλαο ηεο Γεσξγίνπ (2015), όπνπ νη εθπαηδεπηέο 

δελ ζπκκεηείραλ θαζόινπ ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο “Social Media” ησλ ΚΓΒΜ. 

Σα 2/3 ησλ εθπαηδεπηηθώλ πιεξνθνξηθήο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα δήισζαλ όηη 

έιαβαλ κέξνο ζε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε. Η κνξθή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη γλσζηή ζαλ “Peer Review”, δειαδή απνηίκεζε ησλ εξγαζηώλ από 

άηνκα κε παξόκνηα αξκνδηόηεηα κε εθείλνπο πνπ παξάγνπλ θάπνηεο εξγαζίεο. Oη νκάδεο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ε κία ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ δεκηνύξγεζε ε 

άιιε νκάδα. Δπίζεο ε θάζε νκάδα έθαλε απηναμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη ησλ εκπεηξηώλ 

ηεο κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ code clubs. 

Δπηπιένλ έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα λα δνζεί πνηνηηθή αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο εηζεγεηέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλαο εθπαηδεπηήο αλαθέξεη ζηε ζπλέληεπμε όηη νη επηκνξθσηέο είδαλ ηα 

έξγα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε βάζνο, κε ιεπηνκέξεηα, ζέιεζαλ λα είλαη επνηθνδνκεηηθνί θαη 

λα θάλνπλ ζρόιηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βειηηώζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (92,5%) δήισζε όηη ζπκκεηείρε ζε 

αμηνιόγεζε κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα λα νινθιεξώζνπλ κε επηηπρία ην 

πξόγξακκα νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα ζπκπιεξώζνπλ έλα ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην, 

πνπ απνηεινύζε έλα από ηα εξγαιεία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνπ έγηλε από ηνπο 

ζρεδηαζηέο – εηζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο νη επηκνξθσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

έδσζαλ έλα ηειηθό εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα code clubs 

(Moumoutzis et al., 2017). Γειαδή νη εθπαηδεπηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ θαη ζρεδηαζηέο 

ηεο εζσηεξηθήο ηειηθήο απνηίκεζεο πνπ έγηλε. 

ύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηώλ θαη ησλ επηκνξθνύκελσλ νη ζηόρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν γλώζεσλ επηηεύρζεθαλ ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό. Οη θαζεγεηέο 

πιεξνθνξηθήο είλαη πιένλ εμνηθεησκέλνη κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ Python θαη κπνξνύλ λα επηιύνπλ πξνγξακκαηηζηηθά πξνβιήκαηα κε ηε 

ρξήζε ηεο. Σελ άπνςε απηή ζπκκεξίδνληαη θαη νη ζρεδηαζηέο – εηζεγεηέο θαη ηελ ζηεξίδνπλ 

ζηελ ηειηθή αμηνιόγεζε πνπ έθαλαλ νη ίδηνη γηα ην πξόγξακκα. 

Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ ηόζν ζηελ πνζνηηθή, όζν θαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα 

πηζηεύνπλ όηη νη γλώζεηο θαη νη δεμηόηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη επηκνξθνύκελνη αμηνπνηνύληαη 

από ηνπο ίδηνπο θαζεκεξηλά ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Πάλησο ν έλαο από ηνπο ηξεηο 

επηκνξθσηέο δηαηεξεί επηθπιάμεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

κεηαγλσζηηθό επίπεδν θαη ην ζηεξίδεη απηό ζηελ δηαθνξεηηθή άπνςε πνπ έρεη ν θαζέλαο γηα 

ην ηη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο απηνηειή πξνγξακκαηηζηηθό παξάδεηγκα. 
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Σν πξόγξακκα δεκηνύξγεζε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ζπλεξγαζία θαη αιιεινϋπνζηήξημε κεηαμύ 

ησλ θαζεγεηώλ πιεξνθνξηθήο. Απηό ππνζηεξίδεη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Οη επηκνξθσηέο αλέθεξαλ ζηηο ζπλεληεύμεηο όηη ππήξραλ πξνβιήκαηα ζηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα κέιε θάπνησλ νκάδσλ. Σα ζέκαηα απηά παξνπζηάζηεθαλ θπξίσο 

ζηηο εμ απνζηάζεσο νκάδεο εξγαζίαο θαη κάιινλ απνηέιεζαλ ηελ εμαίξεζε θαη όρη ηνλ 

θαλόλα. ε θάζε πεξίπησζε νη εθπαηδεπηέο επελέβεζαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα δώζνπλ ιύζεηο, 

ώζηε νη νκάδεο λα ιεηηνπξγήζνπλ όζν ην δπλαηό θαιύηεξα. 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν 

γλώζεσλ θαη ζε κεηαγλσζηηθό επίπεδν, έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο κειέηεο ησλ 

Μηραιόπνπινπ (2016), ηξσηνύ (2017), Σδηαθάιηα (2016), Γεσξγίνπ (2015) θαη ηνπ 

Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (2007). Δλώ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηνπ 

Θπκηόπνπινπ (2016), όπνπ θαίλεηαη όηη δελ επηηπγράλνληαη νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο εξγνδνηώλ. 

ρεδόλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πνζνηηθή έξεπλα αηζζάλνληαη όηη απμήζεθε, από αξθεηά 

έσο πάξα πνιύ, ε απηνπεπνίζεζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο Python θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

Η/Τ γεληθόηεξα, κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά έλαο 

εθπαηδεπόκελνο ζηελ ζπλέληεπμε αλαθέξεη όηη ηώξα αηζζάλεηαη πνιύ πην άλεηνο κέζα ζην 

κάζεκα θαη είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζε δύζθνια δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

ρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ απηνηειώλ 

παξαδεηγκάησλ θαη ζηα code clubs νη πεξηζζόηεξνη επηκνξθνύκελνη εθθξάζηεθαλ κε πνιύ 

ζεηηθό ηξόπν. Γειαδή, ελώ ζηελ αξρή νη εθπαηδεπόκελνη ήηαλ πνιύ δηζηαθηηθνί απέλαληη 

ζηηο λέεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ code clubs, 

κεηαζρεκαηίζηεθαλ νη αξρηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδνληαη θαη νη 

εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη αλαθέξνπλ ζηηο ζπλεληεύμεηο, όηη νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπόκελνη 

εμεπιάγεζαλ κε ην πόζν θαιά ιεηηνύξγεζαλ νη ιέζρεο πξνγξακκαηηζκνύ. Σα επξήκαηα απηά 

ζπκθσλνύλ κε απηά ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνπ έγηλε από ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Moumoutzis et al., 2017). Αιιαγή ζηάζεο ησλ επηκνξθνύκελσλ ζε ζέκαηα 

ρξήζεο ππνινγηζηώλ παξαηεξνύληαη επίζεο ζηηο έξεπλεο ησλ Υαδνπιίηζε (2013) θαη 

Σδηαθάιηα (2016). 

ύκθσλα κε ηα επξήκαηα από ην εξσηεκαηνιόγην θαη ηηο ζπλεληεύμεηο, ε δηδαθηηθή ηερληθή 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζόηεξν ζην πξόγξακκα PY4HS είλαη «νη νκάδεο εξγαζίαο». 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη έλαο επηκνξθσηήο, ην πξόγξακκα βαζίζηεθε πεξηζζόηεξν 

ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ειάρηζηα ζηε δαζθαινθεληξηθή. Από ηελ αξρή, ν 

ζρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξγαλώζεθε κε ηέηνηα ηαθηηθή ώζηε νη επηκνξθνύκελνη λα 

δνπιεύνπλ πάληα ζε νκάδεο, είηε πξόθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη 

θύιισλ εξγαζίαο, είηε γηα ην ζηήζηκν θαη ηε δηεμαγσγή κηαο ιέζρεο πξνγξακκαηηζκνύ. 

Οπόηε κπνξνύκε αλεπηθύιαθηα λα ηζρπξηζηνύκε όηη εθαξκόζηεθαλ ζε πάξα πνιύ κεγάιν 

βαζκό ηερληθέο θαη κέζνδνη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζην εμεηαδόκελν πξόγξακκα. ε αληίζεηα 

ζπκπεξάζκαηα νδεγήζεθαλ ν Μαξίηζαο (2017) θαη ν Μηραιόπνπινο (2016) ζηηο έξεπλεο 
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ηνπο. Οη ηειεπηαίνη δηαπίζησζαλ όηη δελ αμηνπνηήζεθε θαζόινπ ε ηερληθή ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο θαη γεληθόηεξα κέζνδνη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηα πξνγξάκκαηα πνπ κειέηεζαλ. 

Μία εμαηξεηηθά κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα δήισζε όηη ε πξαθηηθή 

εμάζθεζε ήηαλ κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πάξα πνιύ από ηνπο δηδάζθνληεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπόκελνη 

θιήζεθαλ λα εθαξκόζνπλ ζηελ πξάμε όηη κάζαηλαλ ζηε ζεσξία. Έηζη νη θαζεγεηέο 

πιεξνθνξηθήο έγξαςαλ θώδηθα ζηελ γιώζζα Python, θαηαζθεύαζαλ θύιια εξγαζίαο 

αθνινπζώληαο ηε θηινζνθία ησλ «απηνηειώλ παξαδεηγκάησλ» θαη ζην ηέινο έθαλαλ 

καζήκαηα ζηα code clubs ρξεζηκνπνηώληαο ην πιηθό πνπ παξήγαγαλ νη ίδηνη. Πνιύ εύζηνρα 

δήισζε έλαο επηκνξθσηήο ζηε ζπλέληεπμε ηνπ, όηη ε κέζνδνο κάζεζεο πνπ αθνινύζεζαλ 

ήηαλ βαζηζκέλε ζε εξγαζίεο (project based learning). Δπνκέλσο αλακθηζβήηεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο θαη κέζνδνη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο ζην πξόγξακκα PY4HS. Σα 

παξαπάλσ έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο έξεπλεο ησλ Σδηαθάιηα (2016) θαη Γεσξγίνπ (2015), 

νη νπνίεο παξαηήξεζαλ όηη ε πξαθηηθή εμάζθεζε ήηαλ κία από ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκόζηεθε 

πάξα πνιύ ζηα ΚΓΒΜ πνπ κειέηεζαλ. 

Οη ηερληθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ πεξηζζόηεξν θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη 

νκάδεο εξγαζίαο, ε πξαθηηθή άζθεζε, ν δηάινγνο θαη ε επίδεημε. Δλώ πνιύ ιηγόηεξν 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε εηζήγεζε, ε κειέηε πεξίπησζεο, ν θαηαηγηζκόο ηδεώλ θαη άιιεο 

δηδαθηηθέο ηερληθέο. Σόζν νη εθπαηδεπόκελνη όζν θαη νη επηκνξθσηέο ζπκθσλνύλ ζηα 

παξαπάλσ. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλάδνπλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Κόθθνο, 2005). Δπηπιένλ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ πηζηεύεη 

όηη νη επηκνξθσηέο αμηνπνίεζαλ ηηο εκπεηξίεο ησλ επηκνξθνύκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη έιαβαλ ππόςε ηα εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο ζηε κάζεζε. 

Θεσξνύκε επνκέλσο όηη νη ηερληθέο ήηαλ πξάγκαηη θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαιύθζεθαλ ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό. 

Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηά ησλ εξεπλώλ ηνπ Θπκηόπνπινπ (2016), 

ηνπ Υαδνπιίηζε (2013) θαη ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (2007), όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο κάζεζεο θαη γεληθόηεξα ηερληθέο πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Δηδηθά ν Θπκηόπνπινο (2016) ηνλίδεη όηη 

δελ επηηπγράλνληαη νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαηηίαο ηεο κε εθαξκνγήο ηερληθώλ 

δηδαζθαιίαο ζπκβαηώλ κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ελήιηθεο. 

9. Πποηάζειρ για αξιοποίηζη εςπημάηυν 

Σα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζα κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ από ηνπο ζρεδηαζηέο θαη 

επηκνξθσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μαζαίλνληαο θαη Γηδάζθνληαο Python, Μέζα θη Έμσ από 

ην ρνιείν» γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρεδίαζεο θαη δηεμαγσγήο ελόο παξόκνηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζην κέιινλ. Δπίζεο ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην Δξγαζηήξην Γηαλεκεκέλσλ 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγώλ Πνιπκέζσλ πνπ αλήθεη ζηε ρνιή 
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Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, άιια 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη γεληθόηεξα εθπαηδεπηηθνί θνξείο 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηκόξθσζεο ελειίθσλ, κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζην ζρεδηαζκό κειινληηθώλ δξάζεσλ θαη 

επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, ην ππνπξγείν παηδείαο κπνξεί λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, γηα ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε εμ απνζηάζεσο 

επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ θάζε εηδηθόηεηαο. Με αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζαλ απηό πνπ 

αμηνινγήζεθε, κπνξεί λα επηηεπρζεί πςειή εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαζεγεηώλ θαη δαζθάισλ, 

κε ην ειάρηζην δπλαηό θόζηνο γηα ην δεκόζην. Έηζη ε νηθνλνκηθή θξίζε δε κπνξεί λα ζηαζεί 

εκπόδην ζηελ θαζνιηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 
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